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H-Color Aqua Fresh NH – series (Standard 
Colors)  
 

AQUEOUS HOBBY COLOR 
 
Modelářské vodou rozpustné akrylové barvy. Jsou určeny k barvení 
plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí. Před použitím řádně 
rozmíchejte. Řeďte dle potřeby vodou nebo ředidlem GUNZE SANGYO 
Mr.COLOR THINNER nebo Mr.COLOR LEVELING THINNER. 
 
Ředění vodou doporučujeme pouze v případě nástřiku na savé povrchy. 
V případě aplikace na nesavé povrchy řeďte ředidlem Mr.COLOR 
THINNER. Ředění ředidlem Mr.Color Thinner rovněž zabraňuje ucpávání 
trysky stříkací pistole v průběhu práce. Pro lepší vzhled modelu a pro 
jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním 
nástřikem barvami Aqueous Hobby Color povrch modelu barevně sjednotit 
nástřikem základní barvou Mr.BASE WHITE 1000 nebo stříkacím tmelem   
Mr.SURFACER 1000.  

 
Barvy jsou dodávány jako matné, pololesklé nebo lesklé. V případě potřeby lze zmatnit lesklou nebo pololesklou 
barvu přidáním matné báze H40 FLAT BASE. 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Barvu je třeba před použitím důkladně rozmíchat. Pokud není barva dobře rozmíchaná, velice špatně schne. 
Problémům se schnutím barvy zamezíte, pokud barvu mícháte i v průběhu práce, především před každým 
doplněním do pistole. Rovněž aplikace barvy na povrch nastříkaný Mr.Surfacerem pomáhá dobrému schnutí 
barvy, protože barva na takovém povrchu lépe kryje. Rovněž není vhodné barvu extrémně ředit. Řeďte tak, aby 
barva po nástřiku nedělala hrubý, krupicovatý povrch, ale aby přitom kryla.  
 
NÁTĚR ŠTĚTCEM 
Barvy Aqueous HobbY Color jsou určeny pro nástřik stříkací pistolí. Pokud je chcete natírat štětcem, přidejte do 
barvy cca 25% objemových procent přípravku Mr.Retarder Mild. 
 
ZNAČENÍ 
V modrém poli vlevo je číslo barvy -H+číslo. Ve žlutém poli uprostřed je název barvy. Vlevo od názvu je uvedeno, 
zda je barva matná (FLAT), lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS) nebo metalíza (METALIC) vpravo od 
názvu je uvedeno užití. PRIMARY=základní barvy, AIRCRAFT=letadla, CAR=auta, TANK=tanky a bojová 
technika, SHIP=lodě, WEATHERING=patinovací barvy. V případě letadel, bojové techniky a lodí je uveden i stát 
a období používání barvy. Dále je třeba upozornit na určité bloky uvnitř této řady: 
H 20 a H 30: bezbarvé laky, matný a lesklý. Lesklý pro nastříkání modelu před aplikací obtisků, matný pro 
přestříkání a zmatnění povrchu po aplikaci obtisků. 
H 40: Flat base. Přidává se do lesklých barev a laků pro jejich zmatnění 
H 91 – H 94: transparentní barvy pro poziční světla. Při jejich použití na barevném plastu doporučujeme podbarvit 
je stříbrnou barvou. Na malé plochy je lze  aplikovat štětcem. 
H 95 – H 96: transparentní barvy pro stříkání kabin a pásů proti oslnění na kabinách. 
H 97 – H 100: fluorescenční barvy 
H 341 – H 346: patinovací barvy. Tyto barvy lze aplikovat štětcem. Pozor, patinovací barvy mohou narušit 
barevný podklad, na který jsou aplikovány.   
 
 
POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ  18-ti LET! 
Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům! 
 
Nebezpečné látky 
2-Methylpropan-1-ol 
propan-2-ol 
 
Klasifikace směsi dle Nařízení (ES) 1272/2008:  
 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. 
 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
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Standardní věty o nebezpečnosti 
 
H226    Hořlavá kapalina a páry. 
H315    Dráždí kůži. 
H318   Způsobuje vážné poškození očí. 
H336   Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 
P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. 
P321    Odborné ošetření (viz na tomto štítku). 
P362+P364  Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P405    Skladujte uzamčené. 
P501   Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. (odevzdejte do sběrného dvora). 
 
Popis první pomoci: 
 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím 
si přečtěte údaje na štítku. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu. Uzemněte obal a 
odběrové zařízení. Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího 
kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování prachu. Používejte 
pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. Používejte požadované osobní 
ochranné prostředky. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odborné 
ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Kontaminovaný oděv svlékněte. V případě 
požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně 
uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  
 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 
Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou 
hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby 
nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte 
lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte 
nepřímou masáž srdce. 
 
Při vdechnutí: 
Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle 
situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Převlékněte postiženého v případě, že je látkou 
zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte 
lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. 
 
 
 
Při styku s kůží: 
Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v 
místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; 
nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži 
nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Poškozeného přikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou 
službu nebo zajistěte lékařské ošetření. 
 
 
Při zasažení očí: 
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní 
čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od 
vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo 
zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě 
malého zasažení. 
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Při požití:  
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i 
žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění 
tepelného účinku žíraviny. Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z 
vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice 
nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. 
Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic). K pití 
se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze 
vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu 
sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek). Nepodávejte žádné jídlo. Nepodávejte nic 
ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte 
co nejrychleji lékařské ošetření. 
 
V případě požáru: 
K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj.  
 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. 
 
Zneškodňování: přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. 
Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou 
obcí. 
 
Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní. 
 
Dovozce do EU: 
 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Friedrich-Ebert-Str. 54, 402 10 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49211166594, +494023713570 
fax: +49211357035 
mail: h.tenberg@gsieurope.de 
 
První příjemce:       Země původu: 
 
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.   Japonsko 
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika 
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325 
tel: +420 476 118 668, fax: +420 476 118 171 
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz 
 


